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1. ÚVOD 

Tepelné cykly s nízkým výkonem v řádech jednotek až desítek kW se 

jeví jako perspektivní v oblasti mikrokogenerace a využití odpadního tepla. 

Spadají do konceptu decentralizované energetiky, který se do budoucna bude 

pravděpodobně dále značně rozvíjet. Zúžíme-li pozornost na cykly s vnějším 

přívodem tepla, dominantní jsou parní cykly a nejčastěji se ve výše uvedené 

oblasti nízkých výkonů setkáme s organickými Rankinovými cykly (ORC).  

Jednou z hlavních komponent v takových cyklech je expandér. Správný 

výběr expandéru je klíčový s ohledem na celkovou účinnost a provozní 

parametry cyklu. Do značné míry ovlivňuje také ekonomiku celého zařízení. 

U parních cyklů s mechanickým výkonem expandéru do 10 kW se častěji 

setkáváme s expandéry objemovými, než s turbínami, které jsou pro tyto 

aplikace značně nákladné a stále spíše ve fázi vývoje. Perspektivním 

zástupcem objemových expandérů pro cykly s nízkým výkonem jsou 

expandéry lamelové, a to zejména s ohledem na jejich jednoduchou 

konstrukci a nízké výrobní náklady i při kusové a malosériové výrobě. Ve 

srovnání s ostatními objemovými expandéry, zejména scroll a šroubovými, 

však dosahují obecně nižší isoentropické účinnosti. 

Motivací pro vznik této práce je výzkum a vývoj mikrokogeneračních 

zařízení s ORC na UCEEB ČVUT v Praze a jejich očekávaná budoucí 

komercializace. Tyto aktivity historicky navazují na výzkum a vývoj ORC na 

FS ČVUT v Praze. Všechna zařízení s ORC vyvíjená na ČVUT v Praze 

využívala a využívají lamelové expandéry, které byly od základu navrženy 

autorem této práce, neboť expandéry pro takové cykly nejsou dosud 

komerčně dostupné. Naplnění cílů této disertační práce by mělo umožnit 

optimalizovat lamelové expandéry, zlepšit jejich účinnost i provozní 

charakteristiky a posunout jejich úroveň na úroveň srovnatelnou se 

šroubovými a scroll expandéry. 

 

2. PŘEHLED PROBLEMATIKY 

Princip a základní konstrukce lamelových expandérů je velice 

jednoduchá a je naznačena na obrázku 1. Ve statoru se otáčí excentricky 

umístěný rotor s radiálními drážkami, ve kterých se mohou volně pohybovat 

lamely. Vlivem odstředivé síly během otáčení rotoru jsou tyto lamely 

v kontaktu s povrchem statoru a formují pracovní prostory (komory) stroje. 

Přiváděná pracovní látka vstupuje do expandéru vstupním otvorem do míst, 

kde má komora malý objem. Ten se během otáčení zvětšuje a umožňuje 

expanzi pracovní látky. Jakmile lamela přejede přes hranu výstupního otvoru, 

expanze končí a látka může opustit daný pracovní prostor stroje. 
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Obr. 1 Schématický příčný řez lamelovým expandérem 

Jak bylo řečeno v úvodu, lamelové expandéry vykazují obecně nižší 

isoentropickou účinnost ve srovnání s ostatními objemovými expandéry 

(zejména scroll a šroubovými). Typické hodnoty jsou zpravidla do 0,55 [1-3]. 

Příčiny této nižší isoentropické jsou dle konkrétní konstrukce expandéru 

zejména mechanické ztráty a vnitřní netěsnosti.  

Mechanické ztráty mají v lamelových expandérech obecně vyšší podíl, 

než v případě šroubových a scroll expandérů. Hlavní příčinou jsou třecí ztráty 

lamel, které jsou během otáčení rotoru odstředivou silou přitlačovány na 

vnitřní povrch statoru. [4] 

Ztráta vnitřními netěsnostmi je jedna z nejvýznamnějších ztrát 

lamelového expandéru, která zásadně ovlivňuje nejen jeho účinnost a výkon, 

ale také parametry celého cyklu. Hlavní zdroje netěsností uvnitř lamelového 

expandéru zachycuje obrázek 2. Jedná se o: 

1. radiální vůli mezi statorem a rotorem v oblasti úvrati (místo 

nejmenší vůle mezi rotorem a statorem), 

2. axiální vůli mezi boky rotoru a statorovými čely, 

3. axiální vůli mezi boky lamel a statorovými čely, 

4. mezeru mezi špičkou lamely a povrchem statoru v okamžiku, kdy 

lamela není v těsném kontaktu se statorem, 

5. vůli mezi lamelou a drážkou pro lamelu 

6. vůli mezi drážkou pro lamelu a statorovými čely 

Průtočné plochy většiny netěsností lze charakterizovat na základě vůlí 

mezi jednotlivými díly expandéru. Existují ovšem dvě výjimky, které jsou 

specifické právě pro lamelové expandéry. Jedná se o průtok netěsnostmi 1 a 

4, který se může realizovat v okamžiku, kdy nedochází k těsnému kontaktu 
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mezi lamelou a statorem. Jedná se o významnou ztrátu, která zcela zásadním 

způsobem negativně ovlivňuje chování expandéru.  

 

Obr. 2 Znázornění ztrát netěsnostmi uvnitř lamelového expandéru 

Výše uvedenými ztrátami netěsnostmi se detailně zabýval Badr [5], 

ačkoliv pro popis dynamiky lamel přijal některé zjednodušující předpoklady, 

které znemožnily další predikci chování lamel. Ztráta kontaktu lamel a 

statoru byla v minulosti také zaznamenána vysokorychlostní kamerou v rámci 

experimentálních prací Yanga a kol. [6, 7]. Opatření proti ztrátě kontaktu 

lamel se statorem ve formě přívodu tlakového plynu na dno drážky lamel 

navrhli a experimentálně testovali Jia a kol. [8] a Fukuta a kol. [9]. Dosud 

však nebyl publikován komplexnější popis dynamiky lamely, který by 

umožňoval predikci ztráty kontaktu lamely a statoru a společně 

s termodynamickým modelem lamelového expandéru by v důsledku 

umožňoval také predikci chování celého expandéru i v režimech, kdy k 

tomuto jevu (odtržení lamely od statoru) dochází. 

 

3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je předložení komplexního obecného 

experimentálně ověřeného matematického modelu lamelového expandéru, 

který se od ostatních dosud publikovaných modelů lamelových expandérů liší 

především zohledněním možnosti dočasné ztráty kontaktu lamel a statoru a 

přesnější predikcí tohoto jevu na základě popisu dynamiky lamely. Model 

díky adekvátnímu popisu hlavních termodynamických a fyzikálních dějů 

uvnitř expandéru včetně významné vnitřní netěsnosti v důsledku odtržení 

lamel od povrchu statoru umožní podstatně přesnější predikci chování celého 

lamelového expandéru. Tento komplexní model umožní formulovat dosud 

neexistující, resp. v dostupných zdrojích nepublikovanou, metodiku 
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termodynamického návrhu lamelového expandéru pro tepelné cykly s nízkým 

výkonem. Výsledkem takového návrhu budou geometrické charakteristiky 

lamelového expandéru, které v daném tepelném cyklu při předem 

definovaných okrajových podmínkách umožní dosažení maximálního 

mechanického výkonu expandéru. Zároveň bude umožněna predikce chování 

expandéru nejen v návrhových, ale také nenávrhových stavech. 

Naplnění hlavního cíle této práce je podmíněno dosažením následujících 

dílčích cílů v teoretické a experimentální oblasti:  

 Sestavení matematického modelu lamelového expandéru 

vycházejícího z jeho geometrických charakteristik a založeného na 

popisu vnitřních termodynamických pochodů a ostatních fyzikálních 

dějů, který umožní predikci chování expandéru ve dvou rovinách: 

o jako samostatného stroje pracujícího v pevně definovaných 

okrajových podmínkách na vstupní a výstupní přírubě 

expandéru, 

o jako integrální součásti tepelného cyklu, kdy provoz a parametry 

expandéru jsou ovlivňovány jeho interakcí s dalšími 

komponentami cyklu. Tato rovina je logicky bližší reálné 

aplikaci. 

 Sestavení dynamického modelu lamel, který rozšíří prediktivní 

schopnosti termodynamického modelu lamelového expandéru. 

 Návrh, konstrukce a realizace lamelového expandéru. 

 Návrh a provedení experimentálních měření na autorem 

zkonstruovaném lamelovém expandéru, který je provozován v rámci 

experimentálního zařízení s ORC na UCEEB ČVUT v Praze, pro 

ověření sestavených matematických modelů a pro ověření problému 

ztráty kontaktu lamel a statoru. 

 Analýza vlivu všech majoritních vnitřních netěsností včetně netěsnosti 

způsobené ztrátou kontaktu lamel a statoru na charakteristiky 

lamelového expandéru s využitím sestavených ověřených 

matematických modelů. 

 Návrh obecné metodiky pro stanovení základních geometrických 

parametrů lamelového expandéru vycházející z obou zmíněných 

matematických modelů. 

4. MATEMATICKÉ MODELY 

Stěžejním matematickým modelem disertační práce je termodynamický 

model lamelového expandéru (TMLE) publikovaný v [II]. Uvažuje 

s vnitřními netěsnostmi a pomocí bilančního modelu pracovní komory 

predikuje tlak v komoře v závislosti na úhlovém natočení rotoru. TMLE dále 

obsahuje zjednodušený model třecích ztrát lamel a v ložiscích. Zejména 
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ztráty lamel jsou významné a jejich zanedbání by vedlo ke značným chybám 

predikce výkonu. 

 Bilanční model pracovní komory je hlavní částí TMLE a je založený na 

bilanci hmotových a entalpických toků pracovní látky z/do jedné pracovní 

komory v průběhu celého pracovního cyklu (jedné otáčky rotoru). Bilance 

jsou matematicky vyjádřeny prostřednictvím rovnic (1) a (2): 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=

∑𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑡
+

∑𝑑𝑚𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑡
,     (1) 

𝑑𝑈

𝑑𝑡
=

∑𝑑𝐻𝑖𝑛

𝑑𝑡
+

∑𝑑𝐻𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑡
+

𝑑𝑊𝑐ℎ

𝑑𝑡
+

1

𝑛𝑣
∙
𝑑(𝑄𝑓−𝑄𝑎𝑚𝑏)

𝑑𝑡
  (2) 

Bilanční model zároveň využívá informace z modelu tření o velikosti třecích 

ztrát, které se přemění v teplo dále ovlivňující pracovní látku v pracovní 

komoře. Koncepční schéma bilančního modelu je na obrázku 3.  

 

Obr. 3 Koncepční schéma bilančního modelu pracovní komory 

Pracovní látka protéká průtočnými průřezy A0 až A6, které jsou definované 

v závislosti na úhlovém natočení rotoru φ. Průtok pracovní látky skrz 

všechny průtočné průřezy (vstupní, výstupní i netěsností) je modelovaný jako 

jednorozměrné isoentropické proudění dýzou s průtokovými součiniteli 

odpovídajícími jednotlivým průtočným plochám dle rovnice (3): 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡) ∙ 𝜌𝑡ℎ𝑟(𝑡) ∙ √2(ℎ𝑖𝑛(𝑡) − ℎ𝑡ℎ𝑟(𝑡)) ∙ 𝐶𝑑  (3) 
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Pro výpočet ztráty třením lamel a ložisek byl navržen zjednodušený model, 

který byl autorem práce publikovaný ve studii [III]. 

TMLE byl dále doplněn o dynamický model lamel (DML). [IV] Tento 

model detailně popisuje a bilancuje veškeré síly, které na lamelu během 

pracovního cyklu (jedné otáčky rotoru) působí (viz obr. 4). Na rozdíl od 

ostatních dosud publikovaných modelů však vypočítává tlak v drážce pod 

lamelou, který zásadně ovlivňuje poměry sil působících na lamelu, implicitně 

uvažuje s možností ztráty kontaktu lamel a statoru a vypočítává polohu 

lamely během otáčení rotoru. 

 

Obr. 4 Rozbor sil působících na lamelu 

Výpočet tlaku pod lamelou je řešen obdobně jako průtok netěsnostmi 

v případě TMLE. Koncepční schéma modelu nátoku pracovní látky pod 

lamelu zachycuje obr. 5. Pracovní látka protéká z pracovní komory plnicím 

otvorem o průřezu Ao1 na dno plnicího otvoru, kde průřezem Ao2 plní drážku 

pod lamelou (viz obr. 6). Vstupní informací pro DML je průběh tlaku 

v pracovní komoře získaný z TMLE. Výpočet umožňuje stanovit tlak pod 

lamelou v závilosti na natočení rotoru.  

 

 

Obr. 5Koncepční schéma modelu nátoku pracovní látky pod lamelu 
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Obr. 6 Znázornění průtočných ploch pro nátok pracovní látky pod lamelu 

Modely byly dále doplněny zjednodušeným modelem interakce (ZMI) 

lamelového expandéru a výměníku pro přívod tepla do cyklu. Tento model 

umožňuje velice rychle stanovit admisní tlak, který expandér s danou 

geometrií a s danými vůlemi ustaví v cyklu při zvoleném admisním přehřátí a 

tepelném příkonu cyklu. Model vychází z jednoduché tepelné bilance 

výměníku a expandér v jednotlivých iteracích nahrazuje dýzou. Dodejme 

však, že tento přístup k analýze objemových expandérů není běžný, ačkoliv je 

podstatně blíže reálné aplikaci ve srovnání s přístupem založeným na analýze 

expandérů při konstantním admisním tlaku.  

 

5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Aby bylo možné sestavené matematické modely ověřit, byla provedena 

série experimentálních měření [III, IV] na autorem navrženém a 

zkonstruovaném lamelovém expandéru (viz obr. 7 a 8), který byl provozován 

v rámci experimentálního kogeneračního zařízení s ORC na UCEEB ČVUT 

v Praze.  
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Obr. 7 Konstrukce měřeného lamelového expandéru 

 

 

Obr. 8 Měřený lamelový expandér připevněný k asynchronnímu generátoru 

 

Testovaný expandér byl navržen na základě předchozích zkušeností 

autora s návrhem a konstrukcí lamelových expandérů a semi-empirického 

modelu [I], neboť pokročilejší matematický model v době návrhu autor práce 

neměl k dispozici. Základní údaje o měřeném lamelovém expandéru shrnuje 

tabulka 1. 
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Tab. 1 Parametry měřeného lamelového expandéru 

Průměr statoru [mm] 70 

Excentricita [mm] 5 

Pracovní délka statoru [mm] 150 

Zpracovaný objemový tok na otáčku (vstupní, ideální) [cm
3
] 126 

Objemový expanzní poměr [1] 2.4 

Počet lamel / pracovních komor [1] 8 

Nominální otáčky [min
-1

] 3000 

Mechanický výkon [kW] 2.5 

 

V první fázi proběhla měření s cílem kalibrace termodynamického 

modelu lamelového expandéru (nalezení neznámých hodnot kalibračních 

parametrů modelu). Dále byly navrženy konstrukční úpravy expandéru 

umožňující dodatečné zvětšení radiálních a axiálních vůlí uvnitř expandéru 

v širokém rozmezí 0 ÷ 0,5 mm. Tato měření byla prováděna s cílem ověření 

přesnosti predikce termodynamického modelu lamelového expandéru 

(TMLE) a dále s cílem stanovení vlivu netěsností na chování expandéru. Pro 

ověření, že nastává problém se ztrátou kontaktu lamel a statoru, a pro ověření 

prediktivních schopností dynamického modelu lamel byla dále provedena 

měření s lamelami o různých hmotnostech při různých otáčkách. Při těchto 

měřeních působila na lamely odstředivá síla v širokém spektru hodnot. Bylo 

tak možné sledovat výsledné chování expandéru v závislosti na působení 

odstředivé síly na lamely. 

 

6. VÝSLEDKY 

Kalibrace TMLE proběhla na základě měření lamelového expandéru 

s minimálními vůlemi. Hledané kalibrační parametry modelu byly nalezeny 

za pomoci vlastního genetického algoritmu. Během kalibrace se ukázal 

průtok radiální vůlí mezi statorem a rotorem jako nenulový, což ukazuje na 

částečnou ztrátu kontaktu lamel a statoru v této oblasti. Pro měření se 

zvýšenými radiálními vůlemi musel být proto model s ohledem na tuto 

skutečnost dokalibrován. Výslednou shodu mezi kalibrovaným modelem a 

měřeními v celém širokém rozsahu radiálních i axiálních vůlí zachycuje 

obrázek 9. Odchylky mechanického výkonu a hmotnostního průtoku se 

pohybují do 5 %, odchylky emisní teploty do 2 °C.  
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Obr. 9 Porovnání měřených hodnot a hodnot predikovaných TMLE 

 

Na základě kalibrovaného TMLE byla provedena analýza vlivu vůlí na 

chování lamelového expandéru. Tento vliv v režimu konstantního tepelného 

příkonu cyklu zachycuje indikátorový diagram na obrázku 10. Při snížení vůlí 

z 0,15 mm na ekonomicky dosažitelných 0,05 mm je kromě zvýšení 

admisního tlaku patrný značný nárůst mechanické práce charakterizované 

plochou vzniklého diagramu. Je však také patrný i nárůst tlaku v komoře před 

jejím otevřením vůči výstupním otvorům, což vede k vyšším ztrátám 

způsobeným náhlou expanzí. 
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Obr. 10 Vliv vůlí na průběh p-V diagramu v režimu konstantního tepelného 

příkonu cyklu 

TMLE byl dále použit pro analýzu měření expandéru s lamelami 

o různých hmotnotech při různých otáčkách. Do TMLE byl z tohoto důvodu 

zaveden úhel ψ, který charakterizuje zpoždění při uzavírání pracovní komory 

– viz obr. 11. Tento úhel reprezentuje rozdíl mezi okrajem vstupních otvorů 

pro přívod pracovní látky a skutečným dosednutím lamely ke statoru, kdy 

dojde k reálnému uzavření přívodu pracovní látky do komory. 

 

Obr. 11 Ilustrace pozdějšího uzavření pracovní komory charakterizované 

úhlem ψ 

Úhel ψ byl stanoven tak, aby bylo dosaženo co největší shody mezi 

měřenými a predikovanými výstupními parametry. Výsledná odchylka 

predikce hmotnostního průtoku a výkonu po nalezení úhlu ψ byla ve všech 

případech nižší než ±3,5 %, v 85 % měřených stavů pak byla nižší než ±2 %. 
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Úhel ψ byl sledován ve vztahu k průměrné odstředivé síle působící na 

lamely. Výsledná závislost je zachycena na obrázku 14 a bude později ještě 

diskutována. Je vidět jasný trend, který naznačuje, že při klesající odstředivé 

síle působící na lamely dochází k uzavření pracovní komory výrazně později, 

což značí, že dochází ke ztrátě kontaktu lamely a statoru. Prostřednictvím 

TMLE byl analyzován vliv tohoto jevu na chování expandéru v režimu 

konstantního tepelného příkonu cyklu. V indikátorovém diagramu na obrázku 

12 je patrné prodloužení fáze plnění, zvětšení počátečního objemu pracovní 

komory i výrazné snížení admisního tlaku, které je v důsledku doprovázeno 

nárůstem hmotnostního toku strojem. Z plochy diagramu je patrný úbytek 

mechanické práce expandéru. Pro úplnost doplňme, že analýza vlivu 

pozdějšího uzavírání lamel na výkonové charakteristiky lamelového 

expandéru pomocí semi-empirického modelu byla autorem práce 

publikována s totožnými závěry v [VII].  

 

Obr. 12 Vliv pozdějšího uzavření pracovní komory na průběh p-V diagramu 

v režimu konstantního tepelného příkonu cyklu 

Stejná sada měření byla dále využita při analýzách s využitím 

dynamického modelu lamel (DML), který dokáže predikovat, zda a v jaké 

fázi pohybu lamely dojde k jejímu odtržení od povrchu statoru a dále 

i výslednou polohu lamely. [IV] Model využívá podrobný popis sil 

působících na lamelu včetně výpočtu tlaku v drážce pod lamelou. Znalost 

tohoto tlaku je klíčová, jelikož tento tlak zásadně ovlivňuje chování lamely 

během otáčení rotoru. Pro vybraný měřený stav byl v první fázi pomocí DML 

vypočten průběh vysunutí lamely během otáčení rotoru. Tento průběh je 

zachycen na obrázku 13 společně s reakční silou statoru působící na lamelu. 
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Jak je z obrázku patrné, krátce potom, co lamela projde úvratí, ztrácí kontakt 

s povrchem statoru. Odtržení lamely (pro názornost 3x zvětšeno) je 

indikováno nulovou reakcí statoru. Opětovné dosednutí lamely k povrchu 

statoru nastává přibližně 11° za hranou vstupních otvorů, což je doprovázeno 

špičkou v reakční síle statoru (reálně překračuje měřítko levé osy) 

 

 

Obr. 13 Ideální a vypočtený průběh vysunutí lamely (*odtržení lamely 3x 

zvětšeno) a statorové reakční síly 

 

DML byl dále ověřen pro sadu měření při různých odstředivých silách 

působících na lamely. Porovnání úhlů ψ stanovených pomocí dynamického 

modelu lamel s úhly stanovenými pomocí termodynamického modelu 

expandéru a experimentálních měření je zobrazeno na obrázku 14. Záporné 

úhly ψ z DML značí, že ke ztrátě kontaktu lamely se statorem dochází, k 

obnovení kontaktu však dochází ještě před ukončením fáze plnění, tedy před 

uzavřením vstupních otvorů. Pracovní komora je v těchto případech 

uzavírána včas a výsledky z dynamického modelu lamel jsou tak ve shodě 

s výsledky z TMLE. Oba modely jsou v dobré shodě až po hraniční 

odstředivou sílu, zde cca 12,5 N, při které se predikce úhlu ψ rozcházejí. 

Příčin může být několik, zejména se může jednat o kmitání lamel (více či 

méně tlumené, nebo naopak buzené, což DML implicitně neuvažuje). 

Kmitání lamel pak umožňuje, aby pracovní látka protékala do pracovní 

komory i v místech, kde by dle DML měla lamela pracovní komoru již 

uzavírat.  
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Obr. 14 Porovnání úhlů ψ stanovených pomocí DML s úhly stanovenými 

pomocí TMLE a experimentálních měření 

 

Z analýz pomocí DML vyplynulo důležité zjištění, že ke ztrátě kontaktu 

lamely a statoru dochází ve všech měřených režimech, a to v úhlovém 

natočení rotoru od 107,5° do 110°. Jedná se o oblast těsně před dosažením 

úvratě, resp. minimálního vysunutí lamely (viz obr. 13). To značí, že 

pracovní látka může protékat radiální vůlí mezi statorem a rotorem, což 

podporuje závěr, který vyplynul po kalibraci TMLE a následném 

vyhodnocení měření se zvýšenými radiálními vůlemi. 

Výše uvedené modely (TMLE, DML a ZMI) byly dále využity při 

sestavení metodiky návrhu lamelového expandéru pro tepelné cykly s nízkým 

výkonem. Metodika vychází z obecných doporučení, která se týkají 

lamelových kompresorů, avšak dále se opírá o sestavené modely a pro 

nalezení optimálních geometrických parametrů využívá vlastního 

genetického algoritmu. Vytvořená metodika byla použita při návrhu nové 

generace lamelového expandéru pro experimentální ORC na UCEEB ČVUT 

v Praze. Díky tomu byla nalezena taková geometrie lamelového expandéru, 

která ve srovnání s původní geometrií umožní teoreticky navýšit mechanický 

výkon expandéru o cca 40 % a jeho isoentropickou účinnost o cca 14 

procentních bodů. Výsledné porovnání indikátorových diagramů je na 

obrázku 15. Kromě značného navýšení admisního tlaku a mechanického 

výkonu u expandéru s optimalizovanou geometrií je patrný také mnohem 

menší počáteční objem pracovní komory a vyšší objem komory na konci 

expanze. Poměr těchto objemů určuje expanzní poměr, který je 

u optimalizované geometrie téměř dvojnásobný.  

Finální optimalizovaný návrh geometrie expandéru byl později dále 

doplněn rozborem z dynamického modelu lamel, ze kterého je patrné, že ke 
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ztrátě kontaktu lamely a statoru dochází i u optimalizované geometrie, ovšem 

pouze na malém úseku před dosažením úvrati.  

 

 

Obr. 15 Porovnání p-V diagramů původní a optimalizované geometrie 

lamelového expandéru 

 

Doplňme ještě pro zajímavost, že navržený lamelový expandér 

s optimalizovanou geometrií je v současné době testován v rámci ORC na 

UCEEB ČVUT v Praze a předběžné výsledky z těchto experimentů 

odpovídají hodnotám predikovaným. 

 

7. ZÁVĚR 

Disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro 

malé tepelné cykly s tepelným příkonem v řádu desítek kW. Takové cykly 

mohou být uplatněny v oblasti decentralizované energetiky pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či využití odpadního tepla apod.  

Expandér lze v rámci tepelného cyklu považovat za jednu z nejdůležitějších 

komponent, neboť výrazně ovlivňuje chování celého cyklu i jeho účinnost. 

Práce je zaměřena na vnitřní termodynamické a fyzikální děje, které nastávají 

v expandéru během jeho provozu a které mají vliv na jeho výkonové 

charakteristiky a výsledné chování v cyklu.  

Z rešerše provedené na začátku práce vyplývá, že se lamelové 

expandéry v komerční sféře vyskytují pouze v podobě vzduchových motorů 

zejména pro ruční nářadí. Pro tepelné cykly s nízkým výkonem se lamelové 
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expandéry jeví jako perspektivní z pohledu své jednoduché konstrukce a 

relativně nízkých výrobních nákladů při kusové či malosériové výrobě. 

Z rešerše dále vyplynulo, že se na nízké účinnosti lamelových expandérů 

významně podílí vysoké ztráty vnitřními netěsnostmi. Významný podíl má 

netěsnost způsobená ztrátou kontaktu lamel se statorem vlivem nedostatečné 

odstředivé síly. Následkem toho nejsou pracovní komory včas uzavírány a 

dochází k nadměrnému průtoku pracovní látky expandérem a dalšímu 

výraznému snížení jeho účinnosti. Tento jev byl pozorován i v rámci 

několika publikovaných experimentů. Vliv všech významných netěsností 

včetně netěsnosti způsobené ztrátou kontaktu lamely a statoru dosud nebyl 

podrobně analyzován. Dále nebyl dosud proveden dostatečně komplexní 

rozbor silového působení na lamelu, který by umožnil predikovat ztrátu 

kontaktu lamely a statoru a průběh pohybu lamely až do obnovení 

vzájemného kontaktu. 

Hlavním cílem práce proto bylo předložit komplexní obecný 

experimentálně ověřený matematický model lamelového expandéru, který 

zohledňuje veškeré majoritní termodynamické jevy probíhající uvnitř 

expandéru a zároveň uvažuje s možností dočasné ztráty kontaktu lamel a 

statoru. Dostatečné porozumění a popis vnitřní termodynamiky lamelového 

expandéru pak umožní jeho optimalizovaný návrh pro malé tepelné cykly.  

V teoretické části práce byl navržen a popsán termodynamický model 

expandéru, který je založen na popisu termodynamických pochodů a 

ostatních fyzikálních dějů uvnitř expandéru, a vychází z jeho geometrických 

charakteristik. Dále byl navržen a popsán komplexní dynamický model 

lamel, který uvažuje se ztrátou kontaktu lamely a statoru a popisuje i průběh 

polohy lamely. 

V rámci experimentální části práce byla provedena četná měření na 

autorem navrženém a zkonstruovaném lamelovém expandéru pro 

experimentální kogenerační zařízení s ORC, které bylo vyvinuto a testováno 

v laboratoři LORCA v Univerzitním centru energeticky efektivních budov 

ČVUT v Praze. Byly navrženy unikátní úpravy testovaného lamelového 

expandéru, které umožňovaly nastavení axiálních vůlí, radiálních vůlí a dále 

umožnily zkoumat vliv odstředivé síly na netěsnost charakterizovanou 

pozdějším uzavřením pracovní komory.  

Měření se zvýšenými radiálními a axiálními vůlemi potvrdilo velice 

dobrou schopnost termodynamického modelu predikovat parametry 

expandéru - mechanický výkon a průtok pracovní látky s chybou do 5 % a 

emisní teplotu s chybou do 2 K. Z následných analýz pomocí tohoto modelu 

vyplynulo, že snížení radiální a axiální vůle uvnitř expandéru má významný 
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přínos v podobě zvýšeného admisního tlaku, zvýšené isoentropické účinnosti 

i mechanického výkonu expandéru.  

Termodynamický model lamelového expandéru byl následně použit při 

vyhodnocení měření, kdy na lamely působilo široké spektrum hodnot 

odstředivých sil. Ukázalo se, že existuje silná závislost polohy, při které 

dochází k uzavření pracovní komory, na působící odstředivé síle.  Čím menší 

byla odstředivá síla, tím později docházelo během otáčení rotoru k obnovení 

ztraceného kontaktu lamely se statorem, což mělo za následek pozdější 

uzavření pracovních komor. S tím je spojené zvýšení plnicího faktoru, 

průtoku strojem a dále snížení admisního tlaku a isoentropické účinnosti.  

K dalším analýzám byl využit dynamický model lamel. Jeho predikce 

pozdějšího uzavření pracovních komor jsou pro vysoké a střední odstředivé 

síly ve velmi dobrém souladu s analýzami provedenými pomocí 

termodynamického modelu expandéru. Odchylky, které se vyskytují při 

nízkých odstředivých silách, jsou v práci diskutovány. Z poznatků získaných 

při použití dynamického modelu lamel mj. také vyplynulo, že i při nejvyšších 

odstředivých silách působících na lamely dochází pravděpodobně ke ztrátě 

kontaktu lamely a statoru, byť na krátkou chvíli, a to krátce před dosažením 

úvrati.  

V závěrečné části práce je popsán autorem navržený obecný postup pro 

návrh lamelového expandéru s využitím prezentovaných matematických 

modelů. Přínos aplikace tohoto postupu je prezentován na porovnání 

charakteristik nově navrženého expandéru s původním testovaným 

expandérem. 

Závěrem lze konstatovat, že stanovených cílů této disertační práce se 

podařilo dosáhnout.  
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ANOTACE 

Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů 

pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro 

tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje autorem 

navržený 1D termodynamický model tohoto expandéru, který zahrnuje 

vnitřní netěsnosti, tlakové ztráty i mechanické ztráty třením, dále prezentuje 

inovativní dynamický model lamel. Práce dále obsahuje experimentální část, 

v rámci které byl na experimentálním zařízení s ORC provozovaném v 

laboratoři organických Rankinových cyklů a jejich aplikací (LORCA) na 

UCEEB ČVUT v Praze měřen autorem navržený a zkonstruovaný lamelový 

expandér. Naměřená data byla použita pro kalibraci a ověření matematických 

modelů a následně pro analýzu vlivu velikosti hlavních vůlí a netěsnosti 

způsobené pozdním uzavíráním pracovních komor. Na základě předložených 

matematických modelů je prezentován obecný postup návrhu lamelového 

expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů. Závěrem práce je 

prezentováno srovnání charakteristik nově navrženého lamelového expandéru 

pro ORC s experimentálně měřeným, které dokumentuje přínos aplikace 

tohoto postupu návrhu. 

 

SUMMARY 

This thesis deals with rotary vane expanders for low-power cycles. The 

work contains literature review of suitable expanders for these heat cycles 

with emphasis on rotary vane expanders, describes author's designed 1D 

thermodynamic model of the vane expander, which describes internal 

leakages, pressure losses and friction losses, and presents an innovative 

dynamic model of vanes. The work also contains an experimental part, in 

which the rotary vane expander designed by the author was measured within 

an experimental ORC operated in the Laboratory of organic Rankine cycles 

and their applications (LORCA) at the UCEEB, CTU in Prague. The 

measured data were used for calibration and verification of mathematical 

models and subsequently for the analysis of the influence of the main 

clearances and leakage caused by the later closure of the working chambers. 

On the basis of presented mathematical models is presented general 

procedure of vane expander design for low power heat cycles. Finally, the 

comparison of characteristics of newly designed vane expander for the ORC 

with experimentally measured is presented. 



 

 

  



 

 

 


